
Grundejerforeningen Vejlby Fed bestyrelsesmøde den 15. Marts 2022. 

Tilstede : Paul Enevold, Per Hou Christensen, Marijanne Holmberg Frandsen 

Fra værende : Bent Frandsen , Lone Povlsen 

 

Per og Paul har været til møde I arbejdsgruppen , hvor der blev skitseret en 2 fases plan. 

Fase 1 , overflade vand og grundvand. 

Fase 2, kystbeskyttelse med dige. 

Arbejdsgruppen fik bemyndelse til ,at arbejde videre med betalings modellen til fase 1. 

Og vedtægter for et vandlaug, her efter at overgive det til kommunal behandling. 

Fase 2. 

Finansieringen af denne del kan muligvis ske ved EU eller statsmidler. 

Proccesen fremadrettet er med tilslutning på 67,4 % af grundejerne, at der sker en byråds godkendelse, at 

et for projektet at problemstillingerne af fase 1 og 2. 

Referat fra arbejdsgruppens seneste møde vil tilgå jer snarest,og vil fremgå af vores hjemmeside og opslags 

kassen ved camping pladsen. 

Med hensyn til den kommende generalforsamling den 12. Maj kl. 17.00,  teltet v/ Campingpladsen, 

forplejningen vil være som sidst. 

Med hensyn til valg ønsker Bent Frandsen ikke genvalg 

Lone Povlsen  

Marijanne Frandsen  

Indstilles begge genvalg af bestyrelsen 

Til ny valg til bestyrelsen indstiller bestyrelsen Morten Hansen Poluxvej 4  

Som ny formand foreslår bestyrelsen Paul Enevold Sirusvej 35 

Vi forventer uændret kontigent . 

Der bliver lagt grus ud inden påske ,til grundejerforeningens medlemmer. 

Foreningens indestående på bank den 16.03.22   92.015,27 kr 

Ladestander til el biler, grundejerforeningen har rettet henvendelse til kommunen vedr. mulighederne der 

er for, at få ladestander på til yder områderne,landbyer, campingpladser og sommerhus områder med 

tilskud. 

Middelfart kommune arbejder med mulighederne, vi vender tilbage når vi ved mere. 

Lone sender indbydelser ud til generalforsamlingen 

Marijanne bestiller telt, drikkevarer og mad 

Bent sender kontigent og tilmelding til generalforsamlingen  



Referatet fra 30.09 21 blev godkendt og underskrevet. 

Grundejer foreningen har deltaget I vejsyn hos losejer Poluxvej, dele af Stjernevej og Prokyonvej. 

Der afventer vi en tilbagemelding fra kommunen. 

Fremadrettet skal al kontakt med grundejer foreningen sker igennem foreningens mail. 

Martin er kontaktet 

 

Referat  

Marijanne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


